
 

 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

(em vigor a partir de 01 de setembro de 2016) 

 

 

REGRAS APLICÁVEIS 

 

Termos de Uso do Site. A Buon Gusto Alimentos LTDA. e suas empresas afiliadas e 

parceiras (coletivamente denominadas “Casa Buon Gusto”, “Nós” ou “Nosso”) informa 

que todas as questões relacionadas à compra de qualquer produto ou serviço através de 

Nosso website (https://www.casabuongusto.com.br) (o “Site”), Nosso e-mail 

(contato@casabuongusto.com.br), Nossos telefones (11 2337 6066 e 11 3842 0472) ou 

outras plataformas que, de qualquer outra maneira, fazem referência ou incluem um link 

para esse Termos de Usos (em conjunto, os “Produtos e Serviços”) serão regidas e 

interpretadas de acordo com os termos e condições aqui descritos, bem como aqueles 

previstos na Política de Privacidade deste site disponível em 

https://www.casabuongusto.com.br/politica-de-privacidade (coletivamente, os “Termos 

de Uso”). 

 

Legislação Aplicável. Sem prejuízo do acima exposto, serão aplicáveis todas as 

disposições previstas na legislação aplicável, incluindo, mas sem limitação, a Lei nº 

8078/90 (“Legislação Aplicável”). 

 

Modificações aos Termos de Uso. A Casa Buon Gusto se reserva o direito de modificar 

esses Termos de Uso a qualquer momento, sendo certo que cada alteração entrará em 

vigor a partir de sua publicação no Site e qualquer alteração material somente terá 

aplicação futura. O uso continuado dos Produtos e Serviços por Você após qualquer 

alteração representa a Sua aceitação dos Termos de Uso modificados, motivo pelo qual 

recomendamos rever esses Termos de Uso regularmente. 

 

Subsistência dos Termos de Uso. Se qualquer dispositivo deste Termo de Uso for 

declarado inválido, ilegal ou inexequível em decorrência de lei, decisão judicial ou de 

autoridade administrativa, todos os demais dispositivos deste Termo de Uso que não 

tenham sido afetados permanecerão em pleno vigor e efeito. 

 

Aceitação dos Termos de Uso. A pessoa que vier a acessar qualquer conteúdo do Site, 

funcionalidade, aplicativo ou mídia a este relacionada ou realizar a compra de Nossos 

Produtos e Serviços (“Você”, “Seu” ou “Sua”) estará automaticamente vinculada e sujeita 

ao disposto nos Termos de Uso e qualquer modificação futura aos Termos de Uso e se 

comprometerá a cumprir com toda a Legislação Aplicável. Se Você for menor de 18 anos, 

qualquer menção a Você neste Termo de Uso será compreendida como menção a Você e 

Seu responsável legal. Caso Você não concorde com esses Termos de Uso ou com a 



 

 

Legislação Aplicável, Você não poderá acessar o Site ou comprar os Produtos e 

Serviços. 

 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

Acesso aos Produtos e Serviços. A Casa Buon Gusto poderá alterar, suspender ou 

descontinuar os Produtos e Serviços a qualquer momento, bem como poderá implementar 

limites em relação a determinados recursos e serviços oferecidos, sem aviso prévio ou 

responsabilidade. Você reconhece que, de tempos em tempos, os Produtos e Serviços 

podem estar inacessíveis ou inoperantes por qualquer motivo, incluindo, mas sem se 

limitar a: (i) mau funcionamento de equipamentos; (ii) procedimentos periódicos de 

manutenção ou reparos implementados pela Casa Buon Gusto; ou (iii) por causas fora do 

controle da Casa Buon Gusto ou que não podem ser razoavelmente previstas pela Casa 

Buon Gusto. 

 

Cadastro. Para utilizar alguns Produtos e Serviços, Você deverá fornecer as informações 

requisitadas no cadastro, assumindo integralmente a responsabilidade (inclusive cível e 

criminal) pela exatidão e veracidade das informações prestadas. 

Informações Irregulares. Na hipótese de informações faltantes, incorretas, inverídicas 

ou não confirmadas, a Casa Buon Gusto se reserva no direito de não fornecer os Produtos 

e Serviços, ou, ainda, de bloquear o cadastro já existente, impedindo Você de utilizar os 

Produtos e Serviços até que, a critério da Casa Buon Gusto, a situação já esteja 

regularizada. A Casa Buon Gusto se reserva no direito de impedir, a seu critério, novos 

cadastros, ou cancelar os já efetuados, em caso de serem detectadas irregularidades e 

ilegalidades que, a seu critério, sejam revestidas de gravidade ou demonstrem tentativa 

deliberada de burlar as regras aqui descritas. 

Uso de Sua Conta. Você deve notificar a Casa Buon Gusto de qualquer alteração de Suas 

informações, incluindo, mas sem se limitar a, Suas informações de contato. Você deve 

manter a confidencialidade de todas as Suas senhas e Você será responsável pelo uso de 

Sua conta, motivo pelo qual é muito importante não compartilhar as informações de Sua 

conta com qualquer outra pessoa. Você concorda que não utilizará a conta, nome de 

usuário, endereço de email ou senha de outro usuário ou membro em nenhum momento 

e não permitirá o uso de Sua conta por outra pessoa. Você deve notificar a Casa Buon 

Gusto imediatamente em caso de suspeita de uso não autorizado de, ou acesso a, Sua 

conta ou senha. Você utilizará a Sua conta exclusivamente para os fins aos quais esta se 

destina. 

 

Provedores Terceiros. A Casa Buon Gusto também poderá usar provedores de serviços 

terceirizados, como fornecedores, contratantes, agentes ou patrocinadores para operar, 

desenvolver ou ajudar a Casa Buon Gusto a administrar e fornecer Produtos e Serviços, 

incluindo as funcionalidades para o Seu cadastro. 

 



 

 

Prazo de entrega. O prazo para entrega dos Produtos e Serviços é informado durante o 

procedimento de compra. A Casa Buon Gusto, usualmente, entregará os produtos no 

horário previsto. Entretanto, reconhecemos que eventualmente poderão surgir problemas 

que impedem ou atrasam a entrega dos Produtos e Serviços. A Casa Buon Gusto envidará 

os melhores esforços para resolver o problema junto a Você. 

 

Taxa de entrega. A Casa Buon Gusto se reserva no direito de cobrar uma taxa de entrega 

para cada ordem de compra de Produtos e Serviços, mesmo que a entrega seja feita de 

maneira conjunta, no mesmo horário ou no mesmo endereço. A Seu exclusivo critério, a 

Casa Buon Gusto poderá abonar a taxa de entrega de determinado pedido. 

 

Pagamento. A entrega dos Produtos e Serviços ocorrerá após pagamento por meio de 

uma das formas de pagamento que constam no Site. A Casa Buon Gusto se reserva o 

direito de não realizar  a entrega de Produtos e Serviços caso Você não realize o 

pagamento. Caso, por qualquer motivo, a entrega dos Produtos e Serviços seja efetuada 

antes da realização do pagamento, Você se compromete a pagar o valor em aberto em 

prazo razoável e de maneira a ser acordada com a Casa Buon Gusto. 

 

Recebimento. A Casa Buon Gusto responsabiliza-se por realizar apenas uma tentativa de 

entrega no local informado por Você no momento da compra dos Produtos e Serviços. É 

indispensável que, no endereço solicitado, haja uma pessoa autorizada por Você para 

fazer o recebimento. Caso não seja possível entregar o pedido, os Produtos e Serviços 

precisarão ser descartados e Você se compromete a efetuar o pagamento do valor integral 

do pedido realizado. 

 

Contato. Caso Você perceba qualquer problema com a entrega dos Produtos e Serviços, 

Você deverá comunicar a Casa Buon Gusto imediatamente através de Nosso e-mail 

(contato@casabuongusto.com.br) ou Nossos telefones (11 2337 6066 e 11 3842 0472). 

A Casa Buon Gusto envidará os melhores esforços para resolver o problema junto a Você. 

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Propriedades exclusivas da Casa Buon Gusto. As marcas, nomes, logotipos, nomes de 

domínio e demais sinais distintivos, bem como os conteúdos publicados nesse Site que 

não constituam contribuição de terceiros, são de propriedade da Casa Buon Gusto ou 

tiveram seus respectivos direitos de uso cedidos à Casa Buon Gusto por terceiros.  

 

Proibições. Você não deverá copiar, reproduzir, republicar, transmitir, distribuir ou de 

qualquer outra forma utilizar qualquer conteúdo ou sinais distintivos do Site para uso 

comercial, a não ser que a Casa Buon Gusto expressamente lhe conceda uma licença para 

esse fim. Você também concorda que não criará qualquer obra derivada ou adaptará 

qualquer conteúdo para qualquer finalidade, sem a prévia e expressa autorização da Casa 

Buon Gusto. Ao infringir quaisquer dessas regras, Você estará sujeito às consequências 

legais aplicáveis nas esferas civil, penal e administrativa. 



 

 

 

Contribuições. Ao enviar qualquer dado, comentário ou contribuição para a Casa Buon 

Gusto (incluindo textos, fotografias, ilustrações, vídeos, arquivos de áudio e outros 

materiais) ou marcar o perfil da Casa Buon Gusto em textos, fotos, vídeos, arquivos de 

áudios e outros materiais que você tenha produzido, Você autoriza a Casa Buon Gusto (e 

qualquer terceiro que venha a ter direito sobre o conteúdo enviado por Você de acordo 

com este Termos de Uso) a utilizar tal conteúdo, de forma gratuita e não exclusiva, por 

qualquer modalidade, nos termos da nossa Política de Privacidade. Se Você não 

concorda em autorizar a Casa Buon Gusto a utilizar Sua obra conforme acima, Você 

não deverá submeter qualquer material para a Casa Buon Gusto. 

 

SERVIÇOS DE TERCEIRO 

 

Serviços e Links de Terceiros. Os serviços e conteúdos do Site podem oferecer links 

para sites, apps, recursos ou outros serviços criados por terceiros e Nossos produtos 

poderão ser ofertados em sites, apps ou outros serviços criados por terceiros (em conjunto, 

“Serviços de Terceiros”). Ao usar um Serviço de Terceiros, Você está interagindo com 

um terceiro e não com a Casa Buon Gusto. Ao usar e compartilhar Suas informações com 

um Serviço de Terceiros, esse Serviço de Terceiros poderá usar e compartilhar Suas 

informações de acordo com a política de privacidade daquele Serviço de Terceiros e suas 

configurações de privacidade no Serviço de Terceiros. Um terceiro oferecendo o Serviço 

de Terceiros também poderá usar outros fornecedores para oferecer partes integrantes dos 

aplicativos ou serviços, como fornecedores de serviços de tecnologia, desenvolvimento 

ou pagamento. 

 

Isenção de responsabilidades. A Casa Buon Gusto não se responsabiliza e não oferece 

qualquer garantia, expressa ou implícita, em relação a Serviços de Terceiros ou aos 

fornecedores de qualquer Serviço de Terceiros (incluindo, mas sem se limitar a, a precisão 

ou a integralidade das informações fornecidas pelo fornecedor ou suas práticas de 

privacidade). A inclusão de qualquer Serviço de Terceiros ou link em nosso Site, redes 

sociais ou e-mail não representa Nossa aprovação ou aval do Serviço de Terceiros. A 

Casa Buon Gusto não se responsabiliza pelo conteúdo ou práticas de qualquer site ou 

conteúdo relacionados aos Serviços de Terceiros. Ao acessar o Site, Você reconhece e 

concorda que a Casa Buon Gusto não será responsabilizada por qualquer conteúdo ou 

material hospedado em, ou distribuído a partir de qualquer site, site móvel ou app 

relacionados aos Serviços de Terceiros. Você acessa os Serviços de Terceiros a Sua 

própria conta e risco. 

 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E INEXISTÊNCIA DE GARANTIAS 

Garantias. A Casa Buon Gusto se responsabiliza somente pelas garantias e orientações 

fornecidas através de seu Site. A Casa Buon Gusto toma muito cuidado para garantir que 

a informação disponível neste Site é correta, mas não pode garantir que o Site estará livre 



 

 

de erros. A Casa Buon Gusto envidará seus melhores esforços para corrigir tais erros de 

maneira rápida.  

Serviços de Terceiros. Ao aceitar estes Termos de Uso, Você concorda em nos liberar 

de qualquer responsabilidade derivada do uso de informações de terceiros, ou o uso de 

qualquer site de terceiros, ou o consumo de qualquer gênero alimentício de um outro 

website. 

Limitação de Responsabilidade. Se a Casa Buon Gusto for considerada responsável por 

qualquer perda ou dano causado a Você, tal responsabilidade é limitada ao valor que Você 

paga para ter os Produtos e Serviços pertinentes. A Casa Buon Gusto não pode aceitar 

qualquer responsabilidade por qualquer dano, perda ou despesa, incluindo qualquer perda 

direta ou indireta, como a perda de lucros, de qualquer ato decorrente de sua operação.  

Uso do Site. A Casa Buon Gusto não aceita qualquer responsabilidade por eventuais 

atrasos, falhas, erros, omissões, vírus ou outra contaminação ou propriedades destrutivas 

transmitidos para Você ou Seu sistema de computador através do nosso Site.  

Problemas na Execução ou Entrega dos Produtos e Serviços. A Casa Buon Gusto não 

se responsabiliza por qualquer falha ou atraso na execução ou entrega dos Produtos e 

Serviços quando tal falha surge como resultado de qualquer ato ou omissão que esteja 

fora de seu controle razoável, incluindo, mas não se limitando a, desastres naturais, 

guerra, motim, comoção civil, cumprimento de qualquer lei ou ordem governamental, 

norma ou regulamento. 

Uso Doméstico. Os produtos vendidos pela Casa Buon Gusto são fornecidos para fins 

domésticos. Assim, a Casa Buon Gusto não aceita responsabilidade por qualquer perda 

indireta, perda de dados, perda de renda ou lucros, perda de danos materiais e / ou perda 

de reclamações de terceiros decorrentes da utilização dos Produtos e Serviços da Casa 

Buon Gusto. 

Armazenamento de Dados. A Casa Buon Gusto tem tomado todas as medidas razoáveis 

para evitar fraudes na Internet e garantir que todos os Seus dados coletados sejam 

armazenados de forma segura. No entanto, a Casa Buon Gusto não pode ser 

responsabilizada em caso de interferências externas, tais como ataques de hackers, riscos 

cibernéticos e outras formas de inconsistências encontradas em sistemas de computação 

em nuvem. 

ATÉ A EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI APLICÁVEL, A CASA BUON GUSTO 

NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA DIANTE DE VOCÊ OU QUALQUER OUTRA 

PARTE POR QUALQUER DANO INDIRETO, EMERGENTE, TÍPICO, 

INCIDENTAL, ESPECIAL OU PUNITIVO, INCLUINDO, SEM SE LIMITAR A, 

LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE SEU USO OU INCAPACIDADE DE 

USAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS, MESMO QUANDO A  CASA BUON GUSTO 

FOR NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DESSES DANOS. NÃO OBSTANTE 



 

 

QUALQUER PROVISÃO CONTRÁRIA E À MAIOR EXTENSÃO PERMITIDA POR 

LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE DA  CASA BUON GUSTO EM 

QUALQUER SITUAÇÃO OU TIPO DE AÇÃO SERÁ SEMPRE LIMITADA AO 

VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS).  

 

A  CASA BUON GUSTO SE EXIME DE TODAS AS GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU 

EXPRESSAS, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR, ÀS DE NÃO-VIOLAÇÃO, 

MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO A QUALQUER PROPÓSITO. 

 

VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO 

 

O uso do Site ou a compra de Produtos e Serviços em desacordo com este Termo de Uso 

ensejará a exclusão de Sua conta e login e o cancelamento de Suas assinaturas. Ainda, ao 

violar os Termos de Usos, Você poderá ser impedido de comprar Nossos Produtos e 

Serviços futuramente. 

 

 

***** 


